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Wat betekenen de pictogrammen?
figuur 1

bron: website www.kijkwijzer.nl

tekst 5

Dagbladen willen overheidssteun
AMSTERDAM – Diverse groepen uit de dagbladwereld hebben een ‘brede coalitie’
gevormd om er bij staatssecretaris Van der Ploeg (Media) op aan te dringen kranten
financieel te steunen. Dat heeft voorzitter R. Abram van journalistenvereniging NVJ
donderdag gezegd.
Naast de NVJ maken de Nederlandse Dagblad Pers (NDP) en het Genootschap van
Hoofdredacteuren deel uit van de coalitie. Een delegatie van de journalisten, uitgevers en
hoofdredacteuren heeft op 31 januari een gesprek met Van der Ploeg over de
steunverlening. “Ik ben niet onder de indruk van zijn persbeleid tot dusver”, aldus Abram.
(…)
bron: ANP van 17 januari 2002
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Bij deze opgave hoort figuur 1 en tekst 5.
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Op 2 maart 2001 is in Nederland de Kijkwijzer geïntroduceerd. Deze kijkwijzer vervangt de
bestaande Filmkeuring. De Kijkwijzer informeert ouders en opvoeders over de mogelijke
schadelijke invloed van films, video’s, dvd’s, tv-programma’s en computergames voor
kinderen en jongeren tot 16 jaar. Door middel van pictogrammen kan men in één oogopslag
zien of een televisieprogramma, bioscoopfilm, video of computerspel schadelijk kan zijn
voor kinderen. Zie figuur 1.
Er zijn verschillende theorieën over de invloed van de media op mensen.
Wat zegt de selectieve-perceptietheorie over “de mogelijke schadelijke invloed van films,
video’s ...” op kinderen en jongeren?
Zie tekst 5.
Op grond van welk argument kan de overheid (noodlijdende) dagbladen financieel steunen?
Het geven van steun aan dagbladen betekent niet dat de overheid zich mag bemoeien met
het financieel-economische beleid van krantenbedrijven en met het beleid van de redactie
van dagbladen.
Geef een reden waarom de overheid zich niet bemoeit met het financieel-economisch beleid
van krantenbedrijven.
Geef een reden waarom de politiek zich niet inlaat met het redactionele beleid van de
dagbladen.
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